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Egy amatõr csapat elhatározta, hogy új
rendezvénysorozatot és szakvásárt szer-
vez Sopronban innoLignum SOPRON
Erdészeti és Faipari Szakvásár és Ren-
dezvénysorozat néven. A csapat tagjai
együttmûködési megállapodásban rög-
zítették feladataikat és hozzáláttak azok
megvalósításához. Mindenki másban
volt „erõs” és így egy valódi együttmû-
ködés révén született meg a „termék”.
Rendszeresen számoltunk be a munka
elõrehaladásáról és az elõkészületekrõl
folyamatosan adtunk információkat. A
rendezvénysorozat 2008. szeptember
11-13. között volt látható Sopronban az
MKB ARÉNA területén.

A szervezõk a közeljövõben hivata-
losan is értékelik a rendezvényt.

Nagy örömünkre a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelõ Zrt.-hez tartozó erdõgaz-
dasági társaságok közös standon jelen-
tek meg. Fõ üzenetük a társaságok köz-
jóléti, ökoturisztikai tevékenységének
bemutatása volt. A standot meglátogat-
ta Benedek Fülöp, az MNV Zrt. vezéri-
gazgató-helyettese, aki itt fogadta dr.
Fodor Tamást, Sopron polgármesterét.
A társaságok vezérigazgatói, felsõ veze-
tõi és munkatársaik is örömmel foglal-
tak helyet a tárgyalóasztaloknál. 

Az igen tetszetõs, tartalmában gazdag
erdészeti kiállítási stand méltó módon
kapott Vásári-közönségdíjat, melyet a
záróeseményen jelentettek be a látoga-
tók által leadott írásos szavaztok alapján.  

A Mecseki Erdészeti Zrt. kiállított 
almaléterméke Vásár-díjban részesült.
Öröm volt látni, hogy milyen sokan ér-
deklõdtek a természetes ital után, kós-
tolták és vették. Bizonyára többünkben
is felvetõdött, hogy van értelme az erdei
(mellék)termékekkel foglalkozni, hi-
szen nem csak munkahelyeket lehet te-
remteni, de az egyik legjobb közönség-
kapcsolati lehetõség is.

A Tanulmányi Erdõgazdaság Zrt. fa-
házaival aratott sikert. A korszerû ter-
méknek egyre bõvül a piaca és a tevé-
kenység eredményébõl a közcélú tevé-
kenység, kiemelten a tanulmányi fela-
datok elvégzése finanszírozható. A Díj
Bizottság a Lignova faház termékcsalá-
dot, korszerû és elõremutató szerkezeti,
környezetbarát megoldásai miatt Vásár-
díjban részesítette.

A korábbi évekhez viszonyítva is
több erdészeti gép és eszköz került ki-
állításra, köztük a Stihl Kft. termékei.  

Az ARÉNA kis termében a Nyugat-
magyarországi Egyetem karai, intézetei,
tanszékei, az Erdészeti Tudományos In-
tézet mutatták be kutatási és oktatási
eredményeiket. Az Erdõvagyon Gaz-
dálkodási Intézet Vásári-közönségdíjat
vehetett át a vásár zárásakor. 

Egyesületünk az ARÉNA folyosóján,
központi helyen mutatkozott be. Kiállí-
tásra kerültek kiemelkedõ értékeink. Ki-
nagyított archív fényképekrõl került be-
mutatásra az Egyesület megjelenése
1900-ban, Párizsban a világkiállításon. A
képeken csodálatos seregszemléje látha-
tó a fa felhasználásának, az erdészet
fatermékeinek. További színes képeken
mutattuk be Székházunkat, a Wagner
Károly Erdészeti Szakkönyvtárat, az Er-
dészeti Lapokat és honlapját, az OEE
honlapját, a Tagsági okiratot. Meglepõen
sokan jelezték vissza, hogy elismerik az
Egyesület értékeit, tetszik a stand egy-
szerû, de tartalmas kialakítása. A gyere-
kek körében sikert aratott a bajor
C.A.R.M.E.N szervezettõl hozott termé-
szetes, lebomló anyagokból készült tol-
lak, poharak, tálcák, sõt igazi lufik kiállí-
tása is. 

Köszönet minden közremûködõnek.
Bízunk abban, hogy ez a megjelenés is
hozzájárult és bizonyította, hogy az er-
dészek vezetése, közössége, összetar-
tással, együttmûködéssel olyan erõt és
értékeket képvisel, melyet a nemzet
nem nélkülözhet és az erdészeti ágazat
minden területének további támogatása
és fejlesztése a társadalom érdekében –
Sopronban bizonyítottan tapasztalt igé-
nye miatt is – elismerésre, megerõsítés-
re és fejlesztésre érdemes. 

Egyik korábban érdekelt vásárszer-
vezõ a mostani rendezvénysorozatról
csak annyit mondott „Emberi volt” 
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